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Som vara møtte:     Knut Falchenberg (H) 
                                 Stein Halvor Nordbø (H) 
                                 Kristen Meltvedt (V) 
 

   

I tillegg møtte fra     Per Morstad, bydelsdirektør 
administrasjonen:    Mihriban Rai, enhetsleder 

  

 
Møtesekretær:          Gunn Tove Bjørkli 
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Åpen halvtime: 

- Det var mange frammøtte i sak 59/14 – KFUM – utbygging på Ekebergsletta – 
 bestilling av oppstartsmøte – som uttalte sine synspunkter i saken  

- En frammøtt fra Bekkelagshøgda Vel uttalte seg i sak 60/14 – Detaljregulering 
Kongsveien 82 

- To frammøtte uttalte seg i sak 63/14 - Etablering av sandvolleyballbaner på 
Skredderjordet. Det ble også levert skriftlige uttalelser. 

- To frammøtte uttalte seg i sak 65/14 – Etablering av boligsone med stengning av 
Solveien 

- Tor Øvrebø uttalte seg om aktivitetsparken rundt bydelshuset og la fram planer for 
denne, en næringsmiljøpark  

- Styremedlem Vegard Nore i Nordseter Basketballklubb ønsker politikernes bistand til 
å bedre anleggssituasjonen for klubben 

 

  

 
Informasjon: 
Bydelsdirektør Per Morstad informerte om følgende: 

- Endrede forskrifter ble vedtatt i går i bystyret ang Omsorg +, Ljabru: 
- Byråd Øystein Eriksen Søreide besøker bydelen i morgen 

 
  
Eventuelt:  Ingen saker 
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Sak 56 /14  Innkalling og sakskart til møte i bydelsutvalget 
19.6.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 19.6.14 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag til endringer i saksrekkefølgen av hensyn til de 
frammøttes interesse i sakene.  
Sakene foreslås behandlet i følgende rekkefølge: 56, 59-65, 57, 58, 66-68/14 
 
Votering: 
Med Arve Edvardsens (H) forslag om endringer i saksrekkefølgen ble bydelsdirektørens 
forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 19.6.14 godkjennes med følgende saksrekkefølge: 
56, 59-65, 57, 58, 66-68/14 
 
 
 
 

Sak 57 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 
14.4.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 14.4.2014 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 14.4.2014 godkjennes 
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Sak 58 /14  Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde 
anbefales vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014, tas til orientering. 
 
Medbestemmelsesutvalget vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget ble vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde 
anbefales vedtatt  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde 
anbefales vedtatt  
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde 
anbefales vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde 
anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014 godkjennes 
 
 
 

Sak 59 /14  KFUM - utbygging på Ekebergsletta - bestilling av 
oppstartmøte 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har tidligere gitt klart uttrykk for at friområdene 
på Ekeberg er unike og bør bevares for fremtidige generasjoner. Dette ble senest gitt 
uttrykk for i bydelsutvalgets vedtak i sak 150/13 den 19.12.2013. 

2. Bydelsutvalget mener som tidligere at Ekebergsletta skal være tilgjengelig for alle og 
brukes til rekreasjon, idrett og fritidsaktiviteter.  

3. Sletteområdet på begge sider av Ekebergveien må vernes mot fysiske installasjoner.  
4. Ekebergsletta skal ikke stykkes opp eller gjøres utilgjengelig ved tribuneanlegg, 

bygninger eller inngjerdinger. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms og kulturkomiteen 

           Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende kommentarer: 
Det er viktig å bevare Ekebergsletta som den er. Samtidig er det ikke sikkert at KFUM sine 
planer forringer Ekebergområdets muligheter for byens og bydelens øvrige befolkning. 
Rådet viser også forståelse for KFUM sine ambisjoner om å profesjonalisere sine fasiliteter. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Det er viktig å bevare Ekebergsletta som den er. Samtidig er det ikke sikkert at KFUM sine 
planer forringer Ekebergområdets muligheter for byens og bydelens øvrige befolkning. 
Rådet viser også forståelse for KFUM sine ambisjoner om å profesjonalisere sine fasiliteter. 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Bjørn Fjellheim (H) fremmet følgende endringsforslag, 6 punkter, på vegne av H, KrF og 
FrP:  

1. Bydelsutvalget er opptatt av å bevare en åpen slette på Ekebergsletta. Ekebergsletta 
representerer et viktig tilbud for alle i bydelen og i Oslo.  

2. Området på vestsiden av Ekebergveien, i tilknytning til Ekeberghallen, kan i noen 
grad likevel utvikles for å fremme aktivitet. 
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3. Den opprinnelige reguleringsplanen for Ekeberg by- og idrettspark fra 2010 (sak nr 
200703722) er et godt utgangspunkt for å diskutere rammene for en utbygging av 
dette området. Denne la opp til et kombinert tribuneanlegg og driftsstasjon mot vest 
med maks mønehøyde 7m, (reguleringsbestemmelsens § 6.6). Bydelsutvalget viser i 
den forbindelse også til egen og Riks- og Byantikvarens høringsuttalelser om 
forslaget til ny driftsstasjon på rodetomten.  

4. Stedets landskapsprofil og åpne karakter bør i størst mulig utstrekning bevares. 
Bydelsutvalget går derfor i mot flere tribuneanlegg enn det ene som er omtalt i pkt. 
3. Bydelsutvalget er positive til tribuneanlegget mot vest så lenge dette anlegget 
rendyrkes til aktivitetsformål.  

5. Tilkomst og parkering for det nye anlegget må tilrettelegges slik at beboere og 
brukere skjermes. I forbindelse med utforming og plassering av tribuneanlegget må 
tas særlig hensyn til bakenforliggende bebyggelse i Høgdefaret.  

6. En av forutsetningene for etablering av anlegget er at bydelens øvrige idrettslag og 
uorganiserte aktiviteter sikres tilgang dersom de selv ønsker det.  

Votering: 
Fellesforslaget fra H, FrP og KrF ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 1, FrP, 1 KrF) 
Bydelsdirektørens forslag fikk 3 stemmer (1 A, 1 V og 1 SV) og falt 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget er opptatt av å bevare en åpen slette på Ekebergsletta. Ekebergsletta 
representerer et viktig tilbud for alle i bydelen og i Oslo.  

2. Området på vestsiden av Ekebergveien, i tilknytning til Ekeberghallen, kan i noen 
grad likevel utvikles for å fremme aktivitet.  

3. Den opprinnelige reguleringsplanen for Ekeberg by- og idrettspark fra 2010 (sak nr 
200703722) er et godt utgangspunkt for å diskutere rammene for en utbygging av 
dette området. Denne la opp til et kombinert tribuneanlegg og driftsstasjon mot vest 
med maks mønehøyde 7m, (reguleringsbestemmelsens § 6.6). Bydelsutvalget viser i 
den forbindelse også til egen og Riks- og Byantikvarens høringsuttalelser om 
forslaget til ny driftsstasjon på rodetomten.  

4. Stedets landskapsprofil og åpne karakter bør i størst mulig utstrekning bevares. 
Bydelsutvalget går derfor i mot flere tribuneanlegg enn det ene som er omtalt i pkt. 
3. Bydelsutvalget er positive til tribuneanlegget mot vest så lenge dette anlegget 
rendyrkes til aktivitetsformål.  

5. Tilkomst og parkering for det nye anlegget må tilrettelegges slik at beboere og 
brukere skjermes. I forbindelse med utforming og plassering av tribuneanlegget må 
det tas særlig hensyn til bakenforliggende bebyggelse i Høgdefaret.  

6. En av forutsetningene for etablering av anlegget er at bydelens øvrige idrettslag og 
uorganiserte aktiviteter sikres tilgang dersom de selv ønsker det.  

 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Høyre og FrP fremmet følgende fellesforslag, 6 punkter: 

1. Bydelsutvalget er opptatt av å bevare en åpen slette på Ekebergsletta. Ekebergsletta 
representerer et viktig tilbud for alle i bydelen og i Oslo.  

2. Området på vestsiden av Ekebergveien, i tilknytning til Ekeberghallen, kan i noen grad 
likevel utvikles for å fremme aktivitet.  

3. Den opprinnelige reguleringsplanen for Ekeberg by- og idrettspark fra 2010 (sak nr 
200703722) er et godt utgangspunkt for å diskutere rammene for en utbygging av dette 
området. Denne la opp til et kombinert tribuneanlegg og driftsstasjon mot vest med 
maks mønehøyde 7m, (reguleringsbestemmelsens § 6.6). Bydelsutvalget viser i den 
forbindelse også til egen og Riks- og Byantikvarens høringsuttalelser om forslaget til 
ny driftsstasjon på rodetomten.  
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4. Stedets landskapsprofil og åpne karakter bør i størst mulig utstrekning bevares. 
Bydelsutvalget går derfor i mot flere tribuneanlegg enn det ene som er omtalt i pkt. 3. 
Bydelsutvalget er positive til tribuneanlegget mot vest så lenge dette anlegget fremmer 
aktivitet. 

5. Tilkomst og parkering for det nye anlegget må tilrettelegges slik at beboere og brukere 
skjermes. I forbindelse med utforming og plassering av tribuneanlegget må tas særlig 
hensyn til bakenforliggende bebyggelse i Høgdefaret.  

6. En av forutsetningene for etablering av anlegget er at bydelens øvrige idrettslag og 
uorganiserte aktiviteter sikres tilgang dersom de selv ønsker det.  

 
Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende endringsforslag, 3 punkter: 

1. Bydelsutvalget ser positivt på intensjonen i KFUMs forslag til utbygging og 
mulighetene det vil føre med seg for den sportslige aktiviteten i området. Forslagets 
hovedsakelig åpne karakter uten betydelige obstruksjoner ut mot Ekebergsletta 
trekker vesentlig i positiv retning. Hovedtrekkene i de fremlagte planene legger til 
rette for økt utnyttelse av det omtalte området ved blant annet å knytte Brannfjell 
skole og KFUM-hallen nærmere sammen med Ekeberghallen og det 
omkringliggende området. 

2. Bydelsutvalget ser at forslagsstiller har moderert størrelse og høyde på bebyggelse 
sett i forhold til tidligere fremlagte planforslag. Det bør trekke i positiv retning at 
forslagsstiller har vært lydhør overfor innspill fra naboer og tidligere vedtak i 
bydelsutvalget. 

3. Bydelsutvalget mener at videre arbeid med planforslaget bør legge til rette for en 
flytting av dagens drift- og servicestasjon fra tomten på østsiden av Ekebergveien til 
nordsiden av området i planforslaget, fortrinnsvis i tilknytning til den nordlige 
tribunedelen.  

Votering: 
Votering over følgende 3 forslag: 
Bydelsdirektørens forslag: 2 stemmer (1 V, 1 A) og falt. 4 stemte mot (2 H, 1FrP, 1KrF) 
Fellesforslag fra Høyre og KrF: 3 stemte for forslaget (2H, 1KrF). 3 stemte mot (1A, 1FrP, 
1V).  Fellesforslaget fra H og KrF ble vedtatt med leders dobbeltstemme  
Lars Petter Solås (FrP) forslag: 1 stemte for (FrP) og forslaget falt.  5 stemte mot (2 H, 1V, 1 
KrF, 1A) 

Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget er opptatt av å bevare en åpen slette på Ekebergsletta. Ekebergsletta 

representerer et viktig tilbud for alle i bydelen og i Oslo.  
2. Området på vestsiden av Ekebergveien, i tilknytning til Ekeberghallen, kan i noen grad 

likevel utvikles for å fremme aktivitet.  
3. Den opprinnelige reguleringsplanen for Ekeberg by- og idrettspark fra 2010 (sak nr 

200703722) er et godt utgangspunkt for å diskutere rammene for en utbygging av dette 
området. Denne la opp til et kombinert tribuneanlegg og driftsstasjon mot vest med maks 
mønehøyde 7m, (reguleringsbestemmelsens § 6.6). Bydelsutvalget viser i den forbindelse 
også til egen og Riks- og Byantikvarens høringsuttalelser om forslaget til ny 
driftsstasjon på rodetomten.  

4. Stedets landskapsprofil og åpne karakter bør i størst mulig utstrekning bevares. 
Bydelsutvalget går derfor i mot flere tribuneanlegg enn det ene som er omtalt i pkt. 3. 
Bydelsutvalget er positive til tribuneanlegget mot vest så lenge dette anlegget fremmer 
aktivitet. 
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5. Tilkomst og parkering for det nye anlegget må tilrettelegges slik at beboere og brukere 
skjermes. I forbindelse med utforming og plassering av tribuneanlegget må tas særlig 
hensyn til bakenforliggende bebyggelse i Høgdefaret.  

6. En av forutsetningene for etablering av anlegget er at bydelens øvrige idrettslag og 
uorganiserte aktiviteter sikres tilgang dersom de selv ønsker det.  

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet på vegne av H og KrF følgende alternative forslag, 8 
punkter, som har noen små endringer i forhold til BMS-komiteens innstilling/vedtak: 
1. Bydelsutvalget er opptatt av å bevare en åpen slette på Ekebergsletta. Ekebergsletta 
representerer et viktig tilbud for alle i bydelen og i Oslo.  

2. Området på vestsiden av Ekebergveien, i tilknytning til Ekeberghallen, kan i noen grad 
likevel utvikles for å fremme aktivitet.  

3. Forslaget til reguleringsplan for Ekeberg by- og idrettspark fra 2010 (sak nr 200703722) 
er et godt utgangspunkt for å diskutere rammene for en utbygging av dette området. Planen 
la opp til et kombinert tribuneanlegg og driftsstasjon mot vest med blant annet maks 
mønehøyde 7m. Det vises også i den forbindelse til Riksantikvarens innsigelse til forslaget 
til ny driftsstasjon på rodetomten.  

4. Stedets landskapsprofil og åpne karakter må bevares. Bydelsutvalget går derfor sterkt 
imot flere tribuneanlegg enn det ene som er omtalt i pkt. 3. Bydelsutvalget er positive til 
tribuneanlegget mot vest så lenge dette anlegget rendyrkes til aktivitetsformål.  

5. Tilkomst og parkering for det nye anlegget må tilrettelegges slik at beboere og brukere 
skjermes. I forbindelse med utforming og plassering av tribuneanlegget må det tas særlig 
hensyn til bakenforliggende bebyggelse i Høgdefaret.  

6. En av forutsetningene for etablering av anlegget er at anlegget er åpent og tilgjengelig 
for allmennheten utenfor oppsatte kamp- og treningstider.  

7. Kommunen må i samband med inngåelse av leie- og festeavtaler med KFUM stille krav 
om andre idrettslag i byen og uorganisert aktivitet sine muligheter til å benytte 
idrettsanlegget. 

8. Store trær skal i størst mulig grad bevares.  
 
Steinar Andersen (A) fremmet på vegne av AP følgende alternative forslag: 
Nordstrand Arbeiderparti er opptatt av å bevare Ekebergsletta for allmenheten, for idrett og 
friluftsliv og for organisert og uorganisert aktivitet. Nordstrand Arbeiderparti stiller seg i 
hovedsak positivt til KFUMs reviderte og nedskalerte planer for KFUM-arena, men med 
følgende krav og betingelser i den videre prosessen og saksbehandlingen: 

- Bymiljøetatens rode- og serviceanlegg samt offentlige toaletter må inkorporeres i 
tribuneanleggeområdet på nordsiden av banen. Disse to sakene må behandles i 
sammenheng av PBE/kommunen. 

- Anlegget skal være åpent og tilgjengelig for allmenheten utenom oppsatte kamp- og 
treningstider. 

- Kommunen bør i samband med inngåelse av leie- og festeavtaler med KFUM stille 
krav om andre idrettslag i bydelen sine muligheter til å benytte idrettsanlegget. 

- Store trær skal i størst mulig grad bevares 
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Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende alternative forslag, 4 punkter: 

1. Bydelsutvalget ser positivt på intensjonen i KFUMs forslag til utbygging og 
mulighetene det vil føre med seg for den sportslige aktiviteten i området. Forslagets 
hovedsakelig åpne karakter uten betydelige obstruksjoner ut mot Ekebergsletta 
trekker vesentlig i positiv retning. Hovedtrekkene i de fremlagte planene legger til 
rette for økt utnyttelse av det omtalte området ved blant annet å knytte Brannfjell 
skole og KFUM-hallen nærmere sammen med Ekeberghallen og det 
omkringliggende området. 

2. Bydelsutvalget ser at forslagsstiller har moderert størrelse og høyde på bebyggelse 
sett i forhold til tidligere fremlagte planforslag. Det bør trekke i positiv retning at 
forslagsstiller har vært lydhør overfor innspill fra naboer og tidligere vedtak i 
Bydelsutvalget. 

3. Bydelsutvalget mener at videre arbeid med planforslaget bør legge til rette for en 
flytting av dagens funksjoner fra rodetomten på østsiden av Ekebergveien til 
nordsiden av området i planforslaget, med en drifts- og servicestasjon i tilknytning 
til den nordlige tribunedelen. 

4. Med høy aktivitet på området både dag og kveld vil støy, og lys fra flombelysning 
kunne påvirke tilstøtende eiendommer negativt. Bydelsutvalget ønsker derfor at 
forslagsstiller konkretiserer i videre planarbeid hvordan støy- og lysforurensning 
kan minimeres ut mot tilstøtende eiendommer i Høgdefaret. Skogholt og trær som i 
dag står langs vestsiden av planområdet burde i størst mulig grad bevares, og 
vurderes utvidet i denne sammenheng. 

 
Anne Marie Donati (A), Pia Bergmann (SV) og Kristen Meltvedt (V) og Nina Øyen (H) 
støttet bydelsdirektørens forslag 
 
Votering: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om å votere over forslagene i følgende rekkefølge: 

1. Lars Petter Solås (FrP) forslag 
2. AP’s forslag, fremmet av Steinar Andersens (A)  
3. Bydelsdirektørens forslag settes til slutt opp mot fellesforslaget til H og KrF, 

fremmet av Hege Astrup Sannum (H) 
Voteringsrekkefølgen, som ble foreslått av Arve Edvardsen (H), ble enstemmig vedtatt. 
 
1.  Lars Petter Solås’ (FrP) forslag:  1 stemme (FrP) og falt  
2.  AP’s forslag fremmet av Steinar Andersens (A):  3 stemmer (3 A) og falt 
3.  Ved alternativ votering mellom bydelsdirektørens forslag og fellesforslaget fra H og KrF,     

fikk bydelsdirektørens forslag 4 stemmer (1 H, 1 V, 1 SV, 1A) og falt. 
     H og KrF fellesforslag ble vedtatt med 11 stemmer (6 H, 1 KrF, 3 A, 1 FrP) 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget er opptatt av å bevare en åpen slette på Ekebergsletta. Ekebergsletta 
representerer et viktig tilbud for alle i bydelen og i Oslo.  

2. Området på vestsiden av Ekebergveien, i tilknytning til Ekeberghallen, kan i noen grad 
likevel utvikles for å fremme aktivitet.  

3. Forslaget til reguleringsplan for Ekeberg by- og idrettspark fra 2010 (sak nr 
200703722) er et godt utgangspunkt for å diskutere rammene for en utbygging av dette 
området. Planen la opp til et kombinert tribuneanlegg og driftsstasjon mot vest med blant 
annet maks mønehøyde 7m.  Det vises også i den forbindelse til Riksantikvarens 
innsigelse til forslaget til ny driftsstasjon på rodetomten.  
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4. Stedets landskapsprofil og åpne karakter må bevares. Bydelsutvalget går derfor sterkt 
imot flere tribuneanlegg enn det ene som er omtalt i pkt. 3. Bydelsutvalget er positive til 
tribuneanlegget mot vest så lenge dette anlegget rendyrkes til aktivitetsformål.  

5. Tilkomst og parkering for det nye anlegget må tilrettelegges slik at beboere og brukere 
skjermes. I forbindelse med utforming og plassering av tribuneanlegget må det tas særlig 
hensyn til bakenforliggende bebyggelse i Høgdefaret.  

6. En av forutsetningene for etablering av anlegget er at anlegget er åpent og tilgjengelig 
for allmennheten utenfor oppsatte kamp- og treningstider.  

7. Kommunen må i samband med inngåelse av leie- og festeavtaler med KFUM stille krav 
om andre idrettslag i byen og uorganisert aktivitet sine muligheter til å benytte 
idrettsanlegget. 

8. Store trær skal i størst mulig grad bevares.  
 
 

Sak 60 /14  Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand støtter planforslaget til detaljreguleringsplan for 
Kongsveien 82 slik det er lagt frem. 

2. Bydelsutvalget forutsetter at det gjøres nødvendige vurderinger og utredninger som 
sikrer bevaring av den gamle eika på utsiden av planområdet mot nord, og at det 
gjøres endringer i planen dersom det er nødvendig for å sikre at eika bevares. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag som innstilling til vedtak i 
bydelsutvalget, punktene 1 og 2 (bydelsdirektørens punkt 2 blir punkt 3): 
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand opprettholder sitt tidligere vedtak om at eiendommen 

fortsatt skal være regulert til allmennyttige formål. Eiendommens sentrale plassering i 
nærheten av kollektivtrafikk og Holtet nærsenter gjør den særlig egnet til offentlig eller 
privat tjenesteyting. Bydelsutvalget ber derfor om at eiendommen vurderes til slik bruk 
av berørte kommunale etater før det tas stilling til tiltakshavers forslag om 
reguleringsendring. 

11 
 



 
 
 
 
 2.   Bydelsutvalget kan ikke se at tiltakshaver har vist hvor besøkende til boligene skal 

parkere. Dette er heller ikke konsekvensvurdert. Eiendommen har adkomst fra 
Kongsveien hvor det ikke er mulig å parkere biler. Utvalget frykter derfor at besøkende 
vil parkere i tilliggende villaveier som allerede er sterkt belastet. 

 3.   Bydelsutvalget forutsetter at det gjøres nødvendige vurderinger og utredninger som 
sikrer bevaring av den gamle eika på utsiden av planområdet mot nord, og at det gjøres 
endringer i planen dersom det er nødvendig for å sikre at eika bevares. 

 
Votering: 
1): Arve Edvardsens (H) endringsforslag (punktene 1 og 2) til bydelsdirektørens forslag 

punkt 1, ble enstemmig vedtatt som innstilling til bydelsutvalget. 
2): Bydelsdirektørens forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets innstilling til bydelsutvalget: 
1)  1.   Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand opprettholder sitt tidligere vedtak om at 

eiendommen fortsatt skal være regulert til allmennyttige formål. Eiendommens 
sentrale plassering i nærheten av kollektivtrafikk og Holtet nærsenter gjør den særlig 
egnet til offentlig eller privat tjenesteyting. Bydelsutvalget ber derfor om at 
eiendommen vurderes til slik bruk av berørte kommunale etater før det tas stilling til 
tiltakshavers forslag om reguleringsendring. 

      2.   Bydelsutvalget kan ikke se at tiltakshaver har vist hvor besøkende til boligene skal 
parkere. Dette er heller ikke konsekvensvurdert. Eiendommen har adkomst fra 
Kongsveien hvor det ikke er mulig å parkere biler. Utvalget frykter derfor at 
besøkende vil parkere i tilliggende villaveier som allerede er sterkt belastet. 

      3.   Bydelsutvalget forutsetter at det gjøres nødvendige vurderinger og utredninger som 
sikrer bevaring av den gamle eika på utsiden av planområdet mot nord, og at det 
gjøres endringer i planen dersom det er nødvendig for å sikre at eika bevares. 

2)      Saken behandles i: 
- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget   

 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Tillegg til arbeidsutvalgets vedtak 1.1.Leilighetene må ha universelle tilpasninger.  
Tillegg til arbeidsutvalgets vedtak 1.2: Det må være parkeringsplasser også for 
funksjonshemmede 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Tillegg til arbeidsutvalgets vedtak  1.1.Leilighetene må ha universelle tilpasninger.  
Tillegg til arbeidsutvalgets vedtak 1.2: Det må være parkeringsplasser også for 
funksjonshemmede 
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Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende endringsforslag til bydelsdirektørens punkt 1 og 2: 

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand støtter i hovedsak forslag til detaljreguleringsplan 
for Kongsveien 82 slik den er fremlagt.  

2. (nytt punkt) Bydelsutvalget forutsetter at det lages en tilfredsstillende løsning for 
utkjøring mot Kongsveien og at det fremlegges en plan for etablering av 
gjesteparkeringsplasser.  

3. Som bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 3 
 

Votering: 
Arbeidsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 stemmer (2 H, 1 A, 1 V, 1 KrF, 1 SV) 
Svein Erik Aldals (FrP) endringsforslag, punkt 1 og 2, fikk 1 stemme (FrP) og falt 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand opprettholder sitt tidligere vedtak om at 
eiendommen fortsatt skal være regulert til allmennyttige formål. Eiendommens 
sentrale plassering i nærheten av kollektivtrafikk og Holtet nærsenter gjør den særlig 
egnet til offentlig eller privat tjenesteyting. Bydelsutvalget ber derfor om at 
eiendommen vurderes til slik bruk av berørte kommunale etater før det tas stilling til 
tiltakshavers forslag om reguleringsendring. 

      2.   Bydelsutvalget kan ikke se at tiltakshaver har vist hvor besøkende til boligene skal 
parkere. Dette er heller ikke konsekvensvurdert. Eiendommen har adkomst fra 
Kongsveien hvor det ikke er mulig å parkere biler. Utvalget frykter derfor at 
besøkende vil parkere i tilliggende villaveier som allerede er sterkt belastet. 

      3.   Bydelsutvalget forutsetter at det gjøres nødvendige vurderinger og utredninger som 
sikrer bevaring av den gamle eika på utsiden av planområdet mot nord, og at det 
gjøres endringer i planen dersom det er nødvendig for å sikre at eika bevares. 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til AU’s innstilling og fremmet denne som forslag til vedtak, som 
følger: 

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand opprettholder sitt tidligere vedtak om at 
eiendommen fortsatt skal være regulert til allmennyttige formål. Eiendommens 
sentrale plassering i nærheten av kollektivtrafikk og Holtet nærsenter gjør den særlig 
egnet til offentlig eller privat tjenesteyting. Bydelsutvalget ber derfor om at 
eiendommen vurderes til slik bruk av berørte kommunale etater før det tas stilling til 
tiltakshavers forslag om reguleringsendring. 

 2.   Bydelsutvalget kan ikke se at tiltakshaver har vist hvor besøkende til boligene skal 
parkere. Dette er heller ikke konsekvensvurdert. Eiendommen har adkomst fra 
Kongsveien hvor det ikke er mulig å parkere biler. Utvalget frykter derfor at besøkende 
vil parkere i tilliggende villaveier som allerede er sterkt belastet. 

 3.   Bydelsutvalget forutsetter at det gjøres nødvendige vurderinger og utredninger som 
sikrer bevaring av den gamle eika på utsiden av planområdet mot nord, og at det gjøres 
endringer i planen dersom det er nødvendig for å sikre at eika bevares. 

 
Votering: 
Arbeidsutvalgets innstilling/vedtak, fremmet av Arve Edvardsen (H), ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand opprettholder sitt tidligere vedtak om at 

eiendommen fortsatt skal være regulert til allmennyttige formål. Eiendommens 
sentrale plassering i nærheten av kollektivtrafikk og Holtet nærsenter gjør den særlig 
egnet til offentlig eller privat tjenesteyting. Bydelsutvalget ber derfor om at 
eiendommen vurderes til slik bruk av berørte kommunale etater før det tas stilling til 
tiltakshavers forslag om reguleringsendring. 

 2.   Bydelsutvalget kan ikke se at tiltakshaver har vist hvor besøkende til boligene skal 
parkere. Dette er heller ikke konsekvensvurdert. Eiendommen har adkomst fra 
Kongsveien hvor det ikke er mulig å parkere biler. Utvalget frykter derfor at 
besøkende vil parkere i tilliggende villaveier som allerede er sterkt belastet. 

 3.   Bydelsutvalget forutsetter at det gjøres nødvendige vurderinger og utredninger som 
sikrer bevaring av den gamle eika på utsiden av planområdet mot nord, og at det 
gjøres endringer i planen dersom det er nødvendig for å sikre at eika bevares. 

 
 

Sak 61 /14  Offentlig ettersyn - detaljregulering for Langbølgen 39 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand er positive til forslag til detaljreguleringsplan for 
Langbølgen 39 og finner at plan- og bygningsetatens forslag, alternativ 2, gir de 
beste forutsetningene for fortetting og ivaretar bokvalitet, uteoppholdsarealer og 
områdets estetiske kvaliteter.  

2. Bydelsutvalget mener at det er positivt at det legges til rette for utadrettet virksomhet 
(næringslokaler)i første etasje slik at det fortsatt er mulighet for å ha et sosialt 
samlingspunkt/møtested i nærmiljøet.  

3. Bydelsutvalget vil gjøre oppmerksom på at redusert areal til næringslokaler vil føre 
til et endret tilbud i nærmiljøet, som videre kan bidra til at det genereres mer 
biltrafikk i området.  

4. Bydelsutvalget vil understreke at det ferdes mange myke trafikanter i området, både 
barn, unge og eldre. Det er viktig at det i anleggsfasen tas hensyn til dette og at det 
sikres trygge, trafikksikre og oversiktlige atkomstforhold.  
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand er positive til forslag til detaljreguleringsplan for 
Langbølgen 39 og finner at plan- og bygningsetatens forslag, alternativ 2, gir de 
beste forutsetningene for fortetting og ivaretar bokvalitet, uteoppholdsarealer og 
områdets estetiske kvaliteter.  

2. Bydelsutvalget mener at det er positivt at det legges til rette for utadrettet 
virksomhet (næringslokaler)i første etasje slik at det fortsatt er mulighet for å ha et 
sosialt samlingspunkt/møtested i nærmiljøet.  

3. Bydelsutvalget vil gjøre oppmerksom på at redusert areal til næringslokaler vil føre 
til et endret tilbud i nærmiljøet, som videre kan bidra til at det genereres mer 
biltrafikk i området.  

4. Bydelsutvalget vil understreke at det ferdes mange myke trafikanter i området, 
både barn, unge og eldre. Det er viktig at det i anleggsfasen tas hensyn til dette og 
at det sikres trygge, trafikksikre og oversiktlige atkomstforhold.  
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Sak 62 /14  Skolevei og trafikksikkerhet i forbindelse med 
midlertidige skoler for elever ved Munkerud skole 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Arbeidsutvalget 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i bydel Nordstrand tar trafikkomiteens innspill og Bymiljøetatens besvarelse 
vedr. tiltak på midlertidig skoleveg for elever ved Munkerud skole til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet forslag om at saken behandles også i BUK 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Arbeidsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å legge ytterligere opplysninger til saken» 
Votering: 
Hege Astrup Sannums (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
Arbeidsutvalgets vedtak 
1.  Saken behandles i: 

- Arbeidsutvalget 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn-, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 

2.  Arbeidsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å legge ytterligere opplysninger som 
vedlegg i saken 

 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Espen Andreas Hasle (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand støtter trafikkutvalgets foreslåtte tiltak og ber 
bydelsdirektøren så raskt som mulig få iverksatt disse, eller tiltak med samme effekt. 
Bydelsutvalget er ikke tilfreds med at forskjellige etater toer sine hender på bekostning av 
barns sikkerhet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Espen Andreas Hasle (KrF) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
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Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende tillegg: 
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand støtter trafikkutvalgets foreslåtte tiltak og ber 
bydelsdirektøren så raskt som mulig få iverksatt disse, eller tiltak med samme effekt. 
Bydelsutvalget er ikke tilfreds med at forskjellige etater toer sine hender på bekostning av 
barns sikkerhet. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Stein Halvor Nordbø (H) viste til BUK’s innstilling/vedtak og fremmet dette som forslag til 
vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende tillegg: 
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand støtter trafikkutvalgets foreslåtte tiltak og ber 
bydelsdirektøren så raskt som mulig få iverksatt disse, eller tiltak med samme effekt. 
Bydelsutvalget er ikke tilfreds med at forskjellige etater toer sine hender på bekostning av 
barns sikkerhet. 
 
Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende endringsforslag til dette, siste avsnitt: 
.. «toer sine hender»….endres til  …« unnlater å handle…»   
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
BMS-komiteens tilleggsvedtak, fremmet av Stein Halvor Nordbø (H), ble enstemmig vedtatt 
med endring i siste setning, foreslått av Frode Woldsund(KrF) 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand tar trafikkomiteens innspill og Bymiljøetatens 
besvarelse vedrørende  tiltak på midlertidig skoleveg for elever ved Munkerud 
skole til orientering  

2. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand støtter trafikkutvalgets foreslåtte tiltak og ber 
bydelsdirektøren så raskt som mulig få iverksatt disse, eller tiltak med samme 
effekt. Bydelsutvalget er ikke tilfreds med at forskjellige etater unnlater å handle 
på bekostning av barns sikkerhet. 

 
 
 

Sak 63 /14  Etablering av sandvolleyballbaner på Skredderjordet og 
videreutvikling av området 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget støtter etablering av sandvolleyballbaner på Skredderjordet, i tråd 
med det forslaget som er utarbeidet. 

2. Bydelsutvalget ser også positivt på de tankene som fremkommer for videreutvikling 
av Skredderjordet som fremkommer i bydelsdirektørens redegjørelse og imøteser 
løpende orientering om dette arbeidet. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende kommentarer: UR mener at sandvolleyballbanen skal anlegges som et 
kombianlegg for sandvolleyball og sandfotball. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: UR mener at sandvolleyballbanen skal anlegges som et kombianlegg for 
sandvolleyball og sandfotball. 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget støtter etablering av sandvolleyballbaner på Skredderjordet, i tråd 
med det forslaget som er utarbeidet. 

2. Bydelsutvalget ser også positivt på de tankene som fremkommer for videreutvikling 
av Skredderjordet som fremkommer i bydelsdirektørens redegjørelse og imøteser 
løpende orientering om dette arbeidet. 
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Sak 64 /14  Begrenset høring - Cecilie Thoresens vei 12, 
Lambertseter 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har ingen merknader til de foreslåtte endringene i 
planforslag for Cecilie Thoresens veg 12 på Lambertseter.  

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har ingen merknader til de foreslåtte 
endringene i planforslag for Cecilie Thoresens veg 12 på Lambertseter.  

 
 

Sak 65 /14  Etablering av boligsone med stengning av Solveien 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand imøteser utprøvning av trafikkskjermet boligsone 
med stengning av Solveien, slik det ble foreslått fra bydelsutvalgets side i bydelens 
trafikkplan og senere vedtatt gjennomført av bystyret i sak 193 den 15.06.2011. 

2) Bydelsutvalget ønsker at tiltaket settes ut i livet så snart det er mulig. 
3) Det må overvåkes nøye hvordan trafikkmønsteret endrer seg som følge av 

stengningen. Det må gjøres en grundig trafikkanalyse i forkant av tiltaket og 
fortløpende analyser underveis i prosjektet for å se om det oppstår uønskede 
konsekvenser som økt trafikk i småveier som eksempelvis Seterliveien, Kastellveien 
og Cappelens vei. Trafikkanalysene må omfatte hele det området som kan tenkes å 
bli berørt av endret trafikkmønster. 

4) Bydelsutvalget forutsetter at bydelen orienteres fortløpende om de erfaringer som 
høstes underveis i prosjektet, ikke minst med tanke på vurdering av 
prosjektperiodens varighet. 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 5: 

5. Bydelsutvalget presiserer at slike tiltak ikke vil minske den totale mengden med 
trafikk som søker seg gjennom bydelen. Derfor ønsker bydelsutvalget at de 
ansvarlige etater jobber videre med veiene i området som er best egnet for 
gjennomgangstrafikk, og tiltak som permanent kan utbedre trafikkflyten på disse. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, 4 punkter 
Lars Petter Solås’ (FrP) tilleggsforslag, nytt punkt 5, fikk 3 stemmer (2 H, 1 FrP) og falt 
 
Vedtak: 

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand imøteser utprøvning av trafikkskjermet 
boligsone med stengning av Solveien, slik det ble foreslått fra bydelsutvalgets side i 
bydelens trafikkplan og senere vedtatt gjennomført av bystyret i sak 193 den 
15.06.2011. 

2) Bydelsutvalget ønsker at tiltaket settes ut i livet så snart det er mulig. 
3) Det må overvåkes nøye hvordan trafikkmønsteret endrer seg som følge av 

stengningen. Det må gjøres en grundig trafikkanalyse i forkant av tiltaket og 
fortløpende analyser underveis i prosjektet for å se om det oppstår uønskede 
konsekvenser som økt trafikk i småveier som eksempelvis Seterliveien, Kastellveien 
og Cappelens vei. Trafikkanalysene må omfatte hele det området som kan tenkes å 
bli berørt av endret trafikkmønster. 

4) Bydelsutvalget forutsetter at bydelen orienteres fortløpende om de erfaringer som 
høstes underveis i prosjektet, ikke minst med tanke på vurdering av 
prosjektperiodens varighet. 

 
 

Sak 66 /14  Overføring av bydelsutvalgets møter på web-tv 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
Forslag: 
1. Bydelsdirektøren fortsetter arbeidet med direkte overføring av bydelsutvalgets møter på 

web 
eller 
2. Bydelsdirektøren tilrettelegger for direkte overføring av bydelsutvalgets møter på web 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag til at bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens 
alternativ 1 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til alternativ 1 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Bydelsdirektøren fortsetter arbeidet med direkte overføring av bydelsutvalgets 

møter på web 
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Sak 67 /14  Sommerfullmakt for bydelsutvalgets arbeidsutvalg 
2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak i saker i tidsrommet 20.06.2014 
til 11.09.2014 hvor dette er helt nødvendig pga. behandlingsfrist eller andre forhold. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak i saker i tidsrommet 
20.06.2014 til 11.09.2014 hvor dette er helt nødvendig pga. behandlingsfrist eller andre 
forhold. 
 
 

Sak 68 /14  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
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Referatsaker 
 
Periode: 16. mai 2014 - 19. juni 2014   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
29/14 201301616-16 Kongsveien som miljøgate 
   
30/14 200700426-11 Forslag til vedtak om å avvikle Simensbråten som endeholdeplass 
   
31/14 201301271-4 Innkreving av tvangsmulkt og vedtak om ny tvangsmulkt - 

Vikingveien 10 
   
32/14 201301230-3 Vedrørende  gangvei mellom Breidablikkveien og 

Nordstrandveien 
   
33/14 201400564-1 Feilinformering av Riksantikvaren i forbindelse med kunstgress 

på Ekebergsletta 
   
34/14 201301271-5 Innkreving av tvangsmulkt for brudd på stoppordre og vedtak om 

ny tvangsmulkt - Vikingveien 10 
   
35/14 200601378-14 Vandelsattest - politiattest for ansatte som jobber med demente 
   
36/14 201400179-5 Kommuneplan for Oslo - Oslo mot 2030 - Høringsuttalelse fra 

Østmarkas venner 
   
37/14 201400600-1 Henvendelse om trafikksituasjonen i Nordstrandveien 
 
 
 
 

  

Møtet hevet kl 21.00 
 
 
 
Oslo, 19.06.2014 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 
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